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OP 9 JUNI GAAN WE WEER OPEN!!!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wil
ontvangen via e-mail, klik dan
onderaan in de mail op de link “hier
afmelden”.
Wilt u de nieuwsbrief op een ander emailadres ontvangen, pas dan zelf u
e-mailadres aan. Klik onderaan de
mail op “Gegevens inzien en wijzigen”
Als u deze nieuwsbrief nog niet via
e-mail ontvangt, stuur dan een e-mail
naar nieuwsbrief@verongv.nl met als
mededeling:
nieuwsbrief, aanmelden.

Website: www.a18.veron.nl/

Het zat er aan te komen…..Alhoewel er nog beperkende
maatregelen gelden hopen we de komende tijd toch
zoveel mogelijk mensen weer te ontmoeten. Dus geef
anderen ook een kans en reserveer niet elke week als
eerste een plekje. De ruimte is zo ingericht dat nu 12
bezoekers kunnen reserveren. De tweede technische
man dient nu wel te reserveren, om te voorkomen dat
het te druk wordt.
Om er zeker van te zijn dat iedereen de regels voor het
bezoeken van de clubruimte nog kent, vindt u onderaan
in deze nieuwsbrief het COVID-19 protocol dat de
komende tijd zal gelden.
Leest u s.v.p. voor uw bezoek de regels nog eens door.
Het is de overheid die ons regels oplegt en aangezien wij
ons als club geen boete kunnen veroorloven, rekenen wij
op een ieders medewerking.
Hopelijk zien wij elkaar weer snel in Cathland.
Het bestuur van VERON Den Haag

Hoe werkt de reserveringsite?

Om er voor te zorgen dat er niet teveel bezoekers voor
de deur staan is er een simpel reserveringssysteem in
het leven geroepen. U gaat naar de link die hieronder is
vermeld. Op de dagen dat we open zijn ziet u een
tijdsblok staan. Daarachter staat tussen haakjes hoeveel
plekken er nog beschikbaar zijn. U klikt op de tijd en in
het volgende scherm vult u uw naam, telefoonnummer
en emailadres in en eventueel uw call.
U reserveert uw plek door onderaan op Afspraak
bevestigen te klikken. U ontvangt een mail ter
bevestiging (let op uw spambox). In de mail staat ook
hoe u uw reservering kunt annuleren.
U kunt alleen reserveren voor de volgende
clubbijeenkomst. Geef ook een ander een kans eens
langs te komen en sla af en toe over, of kijk op een laat
tijdstip of er toch nog een plekje over is.
Voor reserveringen op woensdag 9 juli en vrijdag 11 juli
zal de site vanaf dinsdagavond 1 juni beschikbaar zijn.
Vervolgens kunt u na elke bijeenkomst weer reserveren
voor de week erop.
Dit is de link naar de site.

Bereikbaarheid van het clubgebouw
Op dit moment wordt Catharinaland opnieuw bestraat
en kunt u vanaf de Hofzichtlaan de club niet bereiken.
Via de andere kant van de straat is de club nog wel te
bereiken. De situatie verandert continu. Let goed op de
borden die geplaatst zijn. Ook is het aantal
parkeerplaatsen tijdelijk beperkt door opslag van
werkmateriaal. In het ergste geval moet u een stukje
lopen.

Beëindiging van de 2-meter ronde op
woensdagavond
Nu we weer opengaan stopt op 9 juni ook de wekelijkse
2-meter avondronde op 145,450 Mhz. De dagelijkse
rondes om 11.00 uur op dezelfde frequentie blijven op
werkdagen gewoon doorgaan. Dit alles natuurlijk onder
leiding van onze PE2MOS of wel gewoon Mosch!

COVID-19 Protocol VERON afdeling Den HAAG

1. Het is NIET toegestaan de ruimte te betreden als u:
–hoest- en/of niesbuien heeft;
-koorts heeft.
2. Bezoekers dienen vooraf een plek te reserveren via de
site myreservations.nl. De link luidt:
https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=b967e6ceb0dae0
63c5ab55c771f5a366#loaded

U kunt na elke bijeenkomst weer reserveren voor de
week erop.
3. Bij het binnentreden van de clubruimte is het verplicht
de handen te ontsmetten met de daarvoor
beschikbaar gestelde handgel. Deze staat op een tafel
tegenover het toilet.

4. Binnen de clubruimte geldt de afstandsregel van 1,5
meter.

5. De inrichting is hierop aangepast. Houd rekening met
de overige bezoekers!
6. Het is niet toegestaan met meerdere leden voor de bar
te staan. U pakt uw consumptie van de rechterzijde
van de bar en neemt weer plaats.
7. Eén lid van de technische commissie, de qsl manager
en de barman behoeven niet te reserveren. Het
tweede lid van de technische commissie reserveert dus
wel.
8. De radioshack en de technische ruimte mogen door
maximaal 2 personen worden betreden. In het geval
van 2 personen dragen beide een mondkapje. De
bezoekers dienen zelf voor een mondkapje te zorgen.
9. In de hoek van de QSL manager is één zitplaats
beschikbaar. Deze kan worden gebruikt door de QSLmanager en bij diens afwezigheid door de leden van de
technische commissie als zij de technische ruimte
willen verlaten.
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